Minnesanteckningar Årsmöte 2010 Ulvsundaskolans
föräldraförening
Årsmötet ägde rum 19 oktober 2010 kl. 19.00 i Ulvsundaskolans matsal
Närvarande: Mattias Henningsson, Lotta Haglund, Marie Kollberg, Mats Henriksson,
Rebecca Lantenius, Sandra Gustafsson, Madelene Frisk
Frånvarande styrelsemedlem: Caroline Edefalk
1. Mattias förklarar mötet öppet
2. Mattias konstaterar att mötet utlyst mer än 14 dagar i förväg, enligt stadgarna
3. Dagordningen fastställdes
4. Val av mötesordförande, sekreterare, samt justeringsmän
a. Mattias valdes till mötesordförande
b. Lotta utsågs till Mötessekreterare
c. Marie och Sandra utsågs till justeringsmän (och rösträknare)
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
a. Mötet gick igenom verksamhetsberättelsen, och den lades till handlingarna.
b. Kassören Marie redogjorde för föreningens ekonomi
c. Revisionsberättelsen föredrogs av Mats, som påpekade att vi inte bör ha någon
vinst. Under läsåret bör vi därför se till att använda de pengar som finns på
föreningens konto.
6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för läsåret 2009/2010
7. Fastställande av årsavgift.
Avgiften fastställdes till 150 kr per familj för läsåret 2010/2011
8. Val av styrelseledamöter
a. Mattias valdes till ordförande
b. Rebecka valdes till sekreterare
c. Marie valdes till kassör
d. Övriga ledamöter: Sandra Gustafsson, Caroline Edefalk. Ytterligare två personer
har meddelat sitt intresse och kommer att kontaktas
e. Madelene kommer att delta i styrelsens verksamhet som suppleant, i mån av tid
9. Beslut om teckningsrätt.
Mattias och Marie har teckningsrätt var för sig.
10. Val av revisor
Mats valdes till revisor
11. Vad ska föreningen prioritera läsåret 2010/2011?

•
•
•
•

Årsmötet förslog att föräldraföreningen ska väcka frågan om en fyr/femma i
Ulvsunda
Fortsatt rekrytering/marknadsföring till blivande 6-åringar, samt undersöka SLs
planer för hur bussarna kommer att gå när tvärbanan är klar. Om 112:an försvinner
kommer det att vara svårare att rekrytera barn från Mariehäll
Bidrag till skolans verksamhet. Undersöka om föreningen kan bidra med
ytterligare sällskapsspel, bidrag till fler kulturaktiviteter, flytvästar m m. Fortsätta
arbeta för att de inköpta repen sätts upp bakom skolan.
Ordna och bidra till gemensamma aktiviteter för alla på skolan (exempelvis disko
och vårfest).

12. Övriga frågor
Årsmötet efterfrågar regelbunden information från Solveig om t ex personalfrågor, och
övergripande om vad som händer i verksamheten. T ex som månadsbrev eller liknande
på skolwebben. I lärarnas brev fokuserar man på klassens verksamhet, och man saknar
ofta helhetsbild, men även information om vad som händer i de andra klasserna.
Årsmötet föreslog också att skolan ska sätta upp en tavla med foto och namn på alla
lärare, eftersom det är ganska många nya.
Nästa möte torsdagen den 11 november kl. 19 i matsalen. På agendan står
marknadsföringsaktivitet i november. Marie kontaktar Solveig och kollar om hon kan
vara med.
13. Mötets avslutande
Mattias avslutade mötet och tackade alla för visat intresse. Han tackade också
avgående sekreteraren Lotta för hennes bidrag till föräldraföreningens verksamhet de
senaste två åren.
Vid tangentbordet
Lotta Haglund
Justeras

